
Charlotte’s Universe Del 11:  Förgätmigej {Igen} 

Översatt till Svenska av Åza Karlsson och Ulrika Larsson 

Välkommen till Del 11 av Charlotte’s Universe. Jag tyckte verkligen om att se era rosor blomma 

förra veckan. Jag önskar att jag visste hur många av dem som vi gjort samtidigt! 

 

I denna del så ska vi återse de underbara Förgätmigejerna. Jag tror att jag säkert kan säga att 

några av er önskar KUNNA glömma bort dem! Men jag älskar dem, och jag tycker att de är värda 

varenda omslag två gånger om. 

  



Charlotte’s Universe Del 11:  Förgätmigej {Igen} 

Hjälpmedel 

• Du hittar länkar till videoinstruktioner till Del 11 (US virktermer) för både de som virkar med 

höger hand och de som virkar med vänster hand HÄR på It’s All in a Nutshell. 

• Lägg till ditt mönster till ditt Ravelryflöde. 

 

Förkortningar och Specialmaskor 

Se gärna Specialmaskor och Tekniker (kan vara värt att markera denna sida med ett bokmärke, eller 

att spara den som en PDF så du har den till kommande delar – Titta på DENNA INSTRUKTION om du inte 

vet hur man använder print-friendly-knappen). 

Diagram 

Skapade av: Masako Kawahara från Crochet_Hmmm 

Diagrammen läses motsols, oavsett om du virkar med höger eller med vänster hand.  

 

Diagramförklaringen ovan finns som en egen översatt fil att ladda ner på bloggen (översättarens 

anmärkning). 

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


Färger per varv 

Vintage och Sunshine 

Följ färgreferensen som står bredvid titeln av varvet {till exempel, Varv 1(Färg A)}.  

 

Pink Charlie 

• Varv 97 – B 

• Varv 98 – C 

• Varv 99 – B 

• Varv 100 – B 

• Varv 101 – A 

• Varv 102 – A  

 

  



Bonusfärgställningar 

• Sunflower Charlotte – Michael Wassenaar (Chunky Monkey) 

• Space for Grace – Sabi Bulla (Skies Light) 

• Latte With Love – Jenny Lowman (Scheepjes Softfun) 

Esther Dijkstra delar sina Scheepjes Stonewashed färger per varv HÄR. 

Instruktioner 

© Dedri Uys och Scheepjes 2021.  Alla Rättigheter Förbehållna. 

Varv 97 (Färg A) 

Sm i nästa m och in i hörn2-lmb. (3 lm, st, 2 lm, 2 st) i samma lmb.  Detta är ditt första hörn. 

*Hoppa över den första (gömda) m. St i var och en av de återstående 221 m på sidan. (2st, 2 lm, 2 st) i 

nästa hörn2-lmb.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i start3-lmb. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida: 225 st – inte inkluderat hörn2-lmb. 

 

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-latte-with-love-colourway/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


Varv 98 (Färg B) 

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma hörn2-lmb. Detta är ditt första 

hörn.  

*Hoppa över den första (gömda) m. St i var och en av de återstående 224 m på sidan. (2st, 2 lm, 2 st) i nästa 

hörn2-lmb.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i startst. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida: 228 st – inte inkluderat hörn2-lmb. 

 

 

  



Varv 99 (Färg A) 

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma hörn2-lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*RBst i var och en av m på sidan. (2st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn2-lmb.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i startst. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida: 232 m {4 st och 228 RBst}– inte inkluderat hörn2-lmb. 

 

 

  



Varv 100 (Färg C) 

Detta är en repetition av Varv 40. Och som tidigare så måste du koncentrera dig när du virkar detta 

varv. Det är inte svårt, men du måste fokusera.  

Anslut garnet med en stående st i valfri hörn2-lmb. (St, 2 lm, 2 st) i samma hörn2-lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*St i den första (gömda) m. Hoppa över nästa m. [St, hst, fm] i nästa m. Hoppa över nästa 2 m. [Fm, hst, st] i 

nästa m. Hoppa över nästa m. St i nästa m. Detta är din första repetition. Notera att repetitionen både 

startar och slutar med en st. 

 

(St i nästa m och hoppa över nästa m. [St, hst, fm] i nästa m. Hoppa över nästa 2 m. [Fm, hst, st] i nästa m, 

Hoppa över nästa m och st i nästa m) tills det inte finns några maskor kvar innan hörn2-lmb. (2 st, 2 lm, 2 

st) i nästa hörn2-lmb.*   

 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger men uteslut det sista hörnet på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i toppen på första st.  Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida: 236 m {120 st, 58 hst, och 58 fm} - inte inkluderat hörn2-lmb 

 

 



Varv 101 (Färg B) – Blommor 

Kom ihåg att detta varv kommer att få dig att verkligen tänka ‘VAD?’, precis som Varv 41 gjorde. Om du 

behöver hjälp att påminna dig om hur de Delade 3-dst Bubbelmaskorna virkades så se instruktionen i 

början av Varv 41. 

Anslut garnet med en stående fm i valfri hörn2-lmb. Gör ytterligare 2 fm i samma lmb. Detta är ditt första 

hörn. 

*Hst i den första (gömda) m, st i nästa m. St mellan samma st och nästa st. För att göra detta så sätt 

virknålen mellan baserna på de två maskorna, inte i de två öglorna på toppen. (3 lm. Gör en Delad 3-dst 

Bubbelmaska. 5 lm. Gör en st mellan nästa 2 st) 29 gånger. Du ska nu ha 2 st som inte är virkade i. St i 

nästa m, som kommer att vara delvis gömd av den sista st du virkade. Hst i nästa m. Gör 3 fm i hörn2-lmb.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut de sista 3 fm på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en sm i startfm. Klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal per sida:  29 Delade 3-dst-Bubbelmaskor, 29 3-lmb, 29 5-lmb, 32 st, 2 hst, och 2 fm per sida - 

inte inkluderat centrala fm. 

 

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-4-forget-me-nots/#split-tr-bobble
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-4-forget-me-nots/#split-tr-bobble


Varv 102 (Färg B) – Blommor 

Detta varv är likadant som Varv 42, men med fler Förgätmigej !  

Kom ihåg: 

• Den första luftmaskan efter var och en av de Delade 3-dst Bubbelmaskorna bildar en liten 

ögla direkt efter den Delade 3-dst Bubbelmaskan. 

• Markera den andra 3-dst Bubbelmaskan på var och en av de fyra sidorna med en MM (den 

som är toppen på den första Blomman). 

• Den första 3-dst Bubbelmaskan på varje repetition ska INTE virkas framför 5-lmb. Bara den 

andra och den tredje ska virkas framför. Titta noga på bilderna på Varv 42 om du behöver 

hjälp. 

Anslut garnet med en stående RFfm runt den andra st på valfri sida. Om du har svårt att identifiera denna 

maska så är det den sista st innan den första 3-lmb. 

*(Gör en 3-dst Bubbelmaska i den första lm efter nästa Delade 3-dst Bubbelmaska. Fm i 3-lmb bakom 

denna 3-dst Bubbelmaska. Virka framför 5-lmb på föregående varv: [4 lm, 3-dst Bubbelmaska, 5 lm, 3-dst 

Bubbelmaska] i samma lm. RFfm runt nästa st) 29 gånger. 6 lm och hoppa över nästa 7 m. RFfm runt nästa 

m, som ska vara den andra st på nästa sida.* 

Upprepa från * till * ytterligare 3 gånger, men uteslut den sista RFfm på den sista repetitionen. Slut varvet 

med en fm i den första RFfm. Klipp av garnet och fast ändarna. 

Maskantal per sida:  87 3-dst Bubbelmaskor, 29 fm, 30 RFfm, 29 4-lmb, och 29 5-lmb per sida - inte 

inkluderat hörn6-lmb} 

Markera den första 4-lmb och den sista 5-lmb på vardera sidan med en MM. Ta inte bort markörerna 

förrän på Varv 112 när instruktionerna säger att de ska tas bort.   

 



 

När vi nu pratar om maskmarkörer… 

Nästa vecka ska vi använda maskmarkörer som om de inte kommer att kunna gå att få tag i något 

mer. Om du inte har 50+ maskmarkörer som bara ligger där och väntar så kan du använda dig av 

små garnstumpar. Om du inte har överblivet garn så är det nu ett utmärkt tillfälle att fästa de lösa 

trådändar som du än inte fäst… och sedan använda dessa garnstumpar som maskmarkörer. 

Prenumerera gärna på mitt Nyhetsbrev om du vill bli uppdaterad med det senaste. Du kan även gilla 

min Facebook sida eller följa mig på Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, eller Instagram.    

Trevlig Virkning! 

 

 

http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

